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10 MÉDIO - MANTER MOUSSE
mousse multifuncional
Mousse condicionado meio de fixação, suave e compacto para apertado elástico e
durável. Ele permite que você para conseguir excelentes resultados com qualquer tipo de
penteado. Ela protege a estrutura do cabelo dos elementos. Para todos os tipos de
cabelo. Grande perfume de pêra - melão. Frasco de 250 ml.
12 DENSE Gel de Cabelo
Gel para dar vigor e refrigério para o seu cabelo, sem untar. Ideal para cabelos finos e
tratados. Contém oligoelementos marinhos. Frasco de 50 ml.
17 FORMA NATURAL
Um suporte perfeito que hidrata e dá brilho ao cabelo encaracolado e natural, removendo
o frizz sem pesar para baixo. O extrato de laranja e proteína de arroz protegê-los durante
o dia. 150 ml tubo.
SHINE DROPS 04
Glossy dando flexibilidade aos cabelos sem brilho e desidratada, ajudando-os a recuperar
um saudável e brilhante. Gotas de silicone que reparar pontas duplas. Garrafa de vidro de
50 ml.
03 SHINE BRIGHT SPRAY
A sinergia perfeita de elementos de polimento é liberado para dar ao cabelo um brilhante
sem pesar para baixo. Garrafa de vidro de 100 ml.
05 SHINE BRIGHT MODELAGEM
Shaping Pomada, polimento para todos os tipos de cabelo. Dada a definir um estilo sem
pesar para baixo. Ele deixa nenhum resíduo. Frasco de 50 ml.
06 MODELAGEM ESPERA
Creme de modelagem de meios adequados para selar todos os penteados da moda atual.
Patrocinar e corpo ao cabelo sem pesar para baixo, tornando-os brilhantes com um véu
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de proteção. Ele deixa nenhum resíduo. Frasco de 50 ml.
02 SMOOTHING LEITE
É um spray que cria uma multa de alisamento e proteção invisível para o cabelo
eliminando o frizz. Leite de arroz à base de óleo e bambu hidrata o cabelo dando
suavidade e brilho. Frasco de 125 ml.
sem enxaguamento CONDITIONER 11
Modelagem sem enxaguamento condicionador, faz o cabelo macio e hidratado e ajuda a
suportar o styling. A derivada da seda e extrato de papoula vermelha jogar uma
reestruturação. Aroma de damasco delicado. 150 ml tubo.
16 Volumizing TOQUE
Volumizing pulverização para todos os tipos de cabelo, que ajuda a impulsionar o corpo
ea estrutura do cabelo. Fórmula enriquecida proteína de trigo e uma mistura de poderes
hidratantes e fixadores. Frasco de 125 ml.
10 EXTRA-HOLD MOUSSE
Mousse condicionado para fixação extra, suave e compacto para segurar extra e de longa
duração. Excelentes resultados de qualquer tipo de penteado. Pantenol protege a
estrutura do cabelo dos elementos. Frasco de 250 ml.
MATT EXTRA 21
Nova para separar e esculpir massa, o que ajuda a criar um visual moderno e extra :
textura, movimento e definição. Frasco de 50 ml.
Hair Spray 18
Hair Spray forte, natural, de alto rendimento para uso diário. Evapora instantaneamente,
sem deixar resíduo. Apropriado para todos os tipos de cabelo, pode ser eliminada com
algumas pinceladas. Ele não contém CFC.Bombole 400 ml.
18 HAIR SPRAY EXTRA FORTE
Hair Spray extra forte, natural, de alto rendimento para uso diário. Sem pesando o cabelo,
assegura uma vedação consistente. Evapora
instantaneamente, não deixa resíduos. Apropriado para todos os tipos de cabelo, pode
ser eliminada com algumas pinceladas. Não contém CFC. Garrafas de 400 ml.
18 LIQUID HAIR SPRAY - ECOLÓGICA
Laca que dá uma fixação decidiu reforçar o penteado volume. Ideal para selar e dar
controle ao cabelo. Ele não deixa resíduos e dá um brilho excepcional. Contém filtros
solares UVB. O extrato de sementes de girassol protege e repara o cabelo da agressão
dos raios UV e tem um anti radicais livres. Frasco de 250 ml.
19 GUM FORTE
Rubbery gel fortaleza e brilho, contêm filtros solares. Modelo e aumenta o volume, reúnese o mais exigente dos formulários necessários e mais exaltado. Seca rapidamente, não
gorduroso e não deixa resíduos. Produto unissex. Tubo de 125 ml.
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